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STAR CĠHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ  
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 14.02.2012 
tarihinden itibaren düzenlemekte olan Star Cihaz Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak 
anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

 
1- Kampanya kapsamında “Mobil İletişim Hizmet Faturası” ile ödenen paketleri ancak işbu Taahhütnamenin imza 

tarihi itibariyle 12 (oniki) aydan uzun süreli ve kurumsal faturalı hat sahibi Turkcell abonesi olarak şirketimiz 
üzerine kayıtlı tüm hatların son 6 ay fatura tutarı toplamının 250 TL ve üstü olması halinde seçebileceğimizi, 
aksi taktirde sadece “Kredi kartı” ile ödenen paketlerden birini seçebileceğimizi,  
 

2- İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz adımıza kayıtlı faturalı hat(lar)ı (bundan sonra kısaca “Hat” 
olarak ifade edilecektir.) Ek-1’de beyan ettiğimizi, Kampanya kapsamındaki her bir Paketin içeriğinin T20 model 
cihaz (Bundan sonra “Cihaz” olarak anılacaktır.”) ve Ek-1’deki seçimimize bağlı olarak ISTCELL Star, Süper 
Star, ISTCELL Star Gezgin veya ISTCELL Star Plus Tarife Paketlerinden (Bundan sonra “Tarife Paketi” olarak 
anılacaktır) herhangi birinden oluşacağını (”Cihaz” ve “Tarife Paketi”nin birlikte oluşturacağı içerik “Kampanya 
Paket/Paketleri” olarak anılacaktır); işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle hattımıza tanımlı herhangi bir 
Tarife Paketinin bulunması ve bu tarife Paketinin Ek-1’deki tarife paketi seçimimizle aynı olması durumunda, 
Kampanya Paketinin işbu Taahhütnamenin imza tarihinden itibaren 24 fatura dönemi süresince (“24 fatura 
dönemi”, bundan sonra kısaca “Taahhüt Süresi” olarak ifade edilecektir.) her ay her bir hattımıza 
tanımlanacağını; Kampanya Paketi tanımlanmasını istediğimiz hatlarımıza tanımlı Tarife Paketinin Ek-1’deki 
seçimimizden farklı olması durumda ise, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ilk fatura kesim 
tarihinden itibaren Ek-1’deki seçimimiz doğrultusunda hatların Tarife Paketlerinin değişeceğini ve yine aynı 
tarihten itibaren Kampanya Paketinin Taahhüt süresince hatlarımıza tanımlanacağını, TURKCELL’in iĢbu 
Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin iĢbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu,   

 
3- Seçtiğimiz Kampanya Paketinin iĢbu Taahhütname imzasından sonra TURKCELL tarafından Kampanya 

tanımlaması ile birlikte Kampanya kapsamındaki hatların otomatik olarak “Paketcell” tarifesine (Tarife 
Paket’leri Paketcell kapsamında yeralmaktadır) geçirileceğini, yurtdıĢı kullanımlarımın 
www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Turkcell Dünya tarifesi üzerinden paket bedeli dıĢında 
ayrıca ücretlendirileceğini, 
 

4- Kampanya kapsamında tanımlı her bir hat için teslim alacağımız her bir Cihaz karşılığında tahakkuk eden 
alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim alacağımız her bir 
cihazın tutarının, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili Mobil İletişim Hizmet faturasına her ay 
Kampanya Paket bedellerinden ayrı “Cihaz taksit bedeli” olarak, kredi kartı ekstresine ise her ay tek kalemde 
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  

 
5- İşbu Kampanya kapsamında distribütörün Cihaz tutarının bedelinin tamamı için tarafımıza fatura keseceğini ve 

fakat söz konusu fatura karşılığında distribütöre herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, distribütöre herhangi bir 
şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu hususta TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve 
bu kapsamda TURKCELL’den iade ve benzeri taleplerde bulunmayacağımızı, 

 

6- Ek-1’de yer alan sözkonusu Tarife Paket aylık bedellerinin, Tarife Paket’lerin kapsamı içinde yeraldığı 
Paketcell tarifesinde oluĢabilecek değiĢiklikler nedeniyle farklılık (paket kapsamı da dahil olmak üzere) 
gösterebileceğini, bu kapsamda “Kampanya Paket” bedeli olarak her ay Tarife Paket aylık bedellerinin 
güncel bedelleri dikkate alınarak belirlenecek bedelin ilgili hattın faturasına yansıtılacağını, güncel 
bedellerin ve Paket kapsamlarındaki değiĢikliklerin makul bir süre öncesinden www.turkcell.com.tr 
adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 
 

http://www.turkcell.com.tr/
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7- ĠĢbu Kampanya kapsamında Kampanyadan yararlanan hattımızın faturasına yansıtılacak olan KDV, ÖĠV 
dâhil aylık(bir fatura dönemi için) toplam Kampanya Paket Tutar(lar)ının, Ek-1’de seçilen Tarife Paket 
aylık güncel bedeli ve aylık cihaz taksit bedelinden oluĢtuğunu, sözkonusu Kampanya paket 
tutar(lar)ının ödeme tipi seçimimize bağlı olarak aĢağıdaki Ģekillerde yansıtılacağını,  
 
i. Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Mobil ĠletiĢim Hizmet Faturası” olan 

Kampanya Paketleri için geçerli olmak üzere, söz konusu Paket bedelinin, Ek-1’de belirtmiĢ 
olduğumuz ilgili hatların Mobil ĠletiĢim Hizmet faturasına, Taahhüt Süresi boyunca aylık olarak 
yansıtılacağını,  

 
ii. Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Kredi kartı” olan Kampanya Paketleri için 

geçerli olmak üzere, her bir cihazın aylık temlik tutarının kredi kartı ekstremize Taahhüt Süresince 
yansıtılacağını, bunun yanında Ek-1’de seçtiğimiz Kampanya Paketi kapsamındaki görüĢme süresi, 
varsa mobil internet kullanımı ve kısa mesajların aylık bedellerinin ise ilgili her bir hattımızın Mobil 
ĠletiĢim Hizmet Faturasına ayrıca yansıtılacağını, 
 

8- Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipinin “Kredi kartı” olması durumunda aĢağıdaki 
maddeler kapsamında da sorumlu olduğumuzu;  

 
i. Kredi kartı limitimizin, seçtiğimiz her bir Paket kapsamındaki cihazın KDV dahil toplam bedeli için 

yeterli olmadığı durumda Kampanyadan yararlanamayacağımızı, iĢbu Taahhütnamenin akdedilmiĢ 
olmasına rağmen kredi kartımızdan çekim yapılarak limitimizin yeterli olmadığının tespit edilmesi 
durumunda Taahhütnamenin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, iĢbu Taahhütname konusu 
Kampanya’dan ilgili her bir hattımız için derhal çıkarılacağımızı ve bu madde uyarınca 
Kampanyadan çıkarılmamız halinde, buna bağlı olarak herhangi bir talepte bulunamayacağımızı 
bildiğimizi,  
 

ii. Kampanya kapsamında kredi kartımızdan çekilecek bedellerin ilgili her bir hattımızın Mobil ĠletiĢim 
Hizmet faturasında da gösterileceğini, bununla birlikte mükerrer tahsilat olmaması açısından, kredi 
kartımıza yansıtılan ilgili tutarın sözkonusu Mobil ĠletiĢim Hizmet faturasından düĢeceğini, 
Kampanya boyunca kredi kartımızdan çekilecek olan toplam tutar ile hattımızın faturasından 
düĢecek olan toplam tutarın eĢit olacağını,  

 
iii. Kampanya kapsamında birden fazla Paket seçmemiz halinde, birden fazla kredi kartının 

kullanılabileceğini, bu durumda iĢbu Taahhütnamede kredi kartına iliĢkin yer alan tüm hükümlerin, 
Kampanya kapsamında kullanılan kredi kartlarının tümü için geçerli olacağını, 
 

iv. Kullanılacak kredi kartının 3. bir kiĢiye/Ģirkete ait olması durumunda, Ek-1’deki (D) bendinin 
doldurularak, kredi kartı sahibi tarafından (8.iii maddesinde belirtilen şekilde birden fazla kredi 
kartının kullanılması durumunda ise her bir kredi kartı sahibi tarafından) imzalanması gerektiğini 
bildiğimizi, aksi takdirde bu hususa iliĢkin TURKCELL nezdinde doğacak her türlü zarardan 
sorumlu olacağımızı,  

 
v. AnlaĢmalı kredi kartı/banka bilgilerinin www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığını, 

 
vi. Kredi kart ödemeli kurguya özel olarak, anlaĢmalı kredi kartlarının, aylık cihaz temlik bedelinin 

üzerine, ilgili bankanın belirlediği oranda faiz uygulayabileceğini, bu faiz oranlarının 
www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığını, bu konuda herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

 
9- Seçtiğimiz Tarife Paketinde ses ve/veya kısa mesaj ve/veya mobil internet bulunması ve bu içeriklerin 

kullanımlarının aĢılması halinde, kullanımı aĢan kısma iliĢkin ücretlendirmenin Paketcell tarifesi aĢım 

http://www.turkcell.com.tr/


 

ĠMZA/KAġE: 
 

bedeline bağlı olarak; ses için 41,5 KuruĢ/dakika, kısa mesaj için 41,5 KuruĢ/SMS ve mobil internet için 
0,000049 TL/KB üzerinden hesaplanarak ilgili hatlarımızın faturalarına yansıtılacağını, TURKCELL’in 
tarife aĢım bedellerini makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla değiĢtirme hakkının saklı olduğunu 
bildiğimi, söz konusu mobil internet/konuĢma süresi miktarlarını kısmen ya da tamamen kullanmamıĢ 
olmam halinde, kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi 
bir talebimin olmayacağını, söz konusu mobil internet/konuĢma süresi miktarlarını baĢkaca herhangi bir 
hatta devretme hakkımın bulunmadığını,   

 
10- İşbu Taahhütname kapsamındaki her bir Cihazın TURKCELL adına ilgili distribütör tarafından işbu 

Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Kampanya Paket’inin TURKCELL tarafından Kampanyaya 
tanımlanması akabinde, cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla ve Kampanyaya dahil olan abonelere 
gönderilen aktivasyon mesaj sırasına göre tarafımıza Teslim Tesellüm Tutanağı ile teslim edileceğini, teslim 
tarihi itibariyle söz konusu Cihazların tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, tarafımıza Cihazın aynı 
distribütör firmanın iĢbu Taahhütname imza tarihindeki çıkıĢ fiyatı ile eĢ bedelli baĢka bir Cihazın teslim 
edilebileceğini, bu durumda iĢbu Taahhütname konusu yükümlülüğün yerine getirilmiĢ olacağını, 
 

11- ĠĢbu taahhütname kapsamında aktivasyon mesajından sonra seçmiĢ olduğumuz Kampanya Paket 
bedellerinin hatlarımıza yansıtılmaya baĢlanmasına rağmen cihazların stokta bulunmaması ve/veya 
teknik/sistemsel bir sorun nedeniyle tarafımıza cihazların teslim edilememesi sonucu herhangi bir 
itirazda bulunmayacağımızı; cihazların teslim edilmemiĢ olmasının iĢbu taahhütname kapsamındaki 
yükümlülüklerimizi (paket bedellerini ödeme yükümlülüğü dahil) yerine getirmememiz için haklı neden 
oluĢturmayacağını, 
 

12- ĠĢbu Kampanya kapsamında teslim edilecek olan Cihazın teslim edilmemesi, çalınması, kaybı ve/veya 
hasar görmesi ve sair durumlarda da imzalamıĢ olduğumuz iĢbu Taahhütname ile üstlendiğimiz 
yükümlülüklerimizin (ödeme yükümlülüğü dahil) aynen devam edeceğini,  

 
13- TURKCELL’in “adil kullanım politikası” gereği Kampanya Paket kapsamında sunulan hizmetin hızını 

düşürebileceğini, “adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara 
iliĢkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu, TURKCELL’in adil 
kullanım politikası”nın kapsam, Ģart ve istisnalarını tarafımıza ayrıca bildirimde bulunma zorunluluğu 
olmaksızın değiĢtirme hakkının saklı olduğunu ve bu nedenle değiĢiklikleri söz konusu web sitesinden 
takip etmekle yükümlü olduğumuzu, adil kullanım politikası gereği; Ek-1’de yer alan Tarife paketleri için 
ayrı ayrı geçerli olmak üzere, bir fatura döneminde yurtiçi toplam mobil internet aĢım ücreti KDV, ÖĠV 
dâhil 199 TL (YüzdoksandokuzTürkLirası)’ye ulaĢtığında 3G internet hızının 128 Kbps’a düĢürüleceğini 
ancak  128 Kbps’ye düĢürülmesine rağmen hizmetten yararlanmıĢ olsak da ilgili fatura döneminde 
sonraki kullanımların ücretlendirilmeyeceğini, Taahhüt Süresi bittikten sonra mobil internet paketinin 
yenilenmesi ve/veya aynı dönem içerisinde baĢka bir mobil internet paketi daha alınması durumlarında 
sunulan hizmetin hızının mevcut haline geri döneceğini bildiğimizi,  
 

14- Ek-1’de beyan ettiğimiz hatlarımıza tanımlı Kampanya Paket’lerden birini veya birden fazlasını iptal 
etmemiz durumunda iptal edilen her bir hat için Kampanyanın otomatik olarak iptal olacağını, Taahhüt 
Süresi içerisinde Kampanyadan çıkıĢı talep edilen her bir hatta iliĢkin talebimizin, ilgili hattın/hatların 
mevcut fatura döneminden sonraki ilk faturasından itibaren gerçekleĢtireleceğini ve bu kapsamda 
Kampanya’dan çıkarılan her bir hat için iĢbu Taahhütnamenin 21 ve 22. maddelerinin uygulama alanı 
bulacağını,  
 

15- İşbu taahhütname kapsamında 3G hızında mobil internet hizmetlerinden yararlanmak için ilgili hattımızın 
mutlaka 3G abonesi olması ve 3G kapsama alanı içinde bulunması gerektiğini ve bu hizmetleri sadece bu 
servisleri destekleyen 3G cihazlarıyla kullanabileceğimizi, 3G hizmetlerinden faydalanmaya başlama saatinin 
bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 3G internet hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, 

http://www.turkcell.com.tr/
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bağlanılan siteye göre ve Turkcell 3G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini 
bildiğimizi, 

 
16- İşbu Taahhütname kapsamındaki Paketleri 3G veya EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabileceğimizi, bu 

doğrultuda Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz/edeceğimiz adıma kayıtlı faturalı hattının 3G altyapısı 
üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimizi ve bahsi geçen hatlarla bu 
hizmetlerden ancak  3G uyumlu cihazlarla birlikte yararlanabileceğimizi bildiğimizi, 

 
17- ĠĢbu Taahhütname kapsamında verdiğimiz Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e 

yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, Taahhütsüz Tarife Paket”lerin ilgili hattımıza tanımlanmaya 
devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Tarife Paket ücretinin 
her ay ilgili hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanya kapsamındaki 
faydalardan yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını,  

 
18- Taahhüt süresi içerisinde Tarife Paketleri arasında değiĢiklik yapabileceğimizi, değiĢiklik talep etmemiz 

halinde talebimizi Turkcell ĠletiĢim Merkezleri, SatıĢ Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden 
TURKCELL’e iletmekle yükümlü olduğumuzu, talep ettiğimiz Paket değiĢikliğinin “Tarife Paketi 
DeğiĢikliğine ĠliĢkin Özel KoĢullar” ve iĢbu Taahhütname hükümleri çerçevesinde gerçekleĢtirileceğini, 
 

19- Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir iĢlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya 
vergilerde meydana gelecek artıĢlar ve/veya ticari kararlar sebebiyle TURKCELL’in Ek-1’deki Tarife 
Paketlerin kapsamı ve/veya bedelinde (aĢım bedeli de dahil olmak üzere) yaptığı değiĢiklikleri tarafımıza 
göndereceği faturalara/kredi kartı ekstremize, makul bir süre önceden www.turkcell.com.tr adresli web 
sitesinden bilgi vermek koĢuluyla yansıtma hakkını saklı tuttuğunu,  
 

20- Taahhüt Süresi boyunca, iĢbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiĢ olduğumuz hatlarımıza ait abonelik 
sözleĢmesini, hattın/hatların 3. kiĢiye devri, baĢka bir operatöre taĢınması vesair bir sebeple 
feshetmeyeceğimizi, hatlarımızın geçici veya kesin olarak görüĢmeye kapatılması talebinde 
bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara iliĢkin abonelik sözleĢmeleri 
veya iĢbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu Kampanya kapsamındaki hatlarımızı geçici veya kesin 
olarak görüĢmeye kapatılmasına veya abonelik sözleĢmesinin feshine sebep olmayacağımızı, 
Kampanyaya katıldığımız hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı 
olan/kayıtlı olmayan baĢka bir hat ile değiĢtirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu hatlara ait 
mevcut fatura döneminin değiĢtirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, 

 
21- ĠĢbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya 

Taahhüt Süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya iĢbu Taahhütnamenin Ek-
1’inde belirtmiĢ olduğumuz her bir hattımızı baĢka bir Operatöre taĢımamız/devretmemiz ve/veya 
Kampanya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiĢ olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, 
son ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli talep etme 
ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 
yorumlanmayacaktır.) halinde; her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, ilgili Kampanya 
paketinin hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleĢtiği tarihe kadar geçen ay 
sayısı ile seçilen Tarife Paketi için TURKCELL tarafından sağlanan aylık toplam 22,55 TL’lik indirim 
bedelinin çarpılması suretiyle hesaplanacak tutar toplamının aĢağıda belirtilen Ģekillerde yansıtılacağını 
ve iĢbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı,  

 
a) Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Mobil ĠletiĢim Hizmet Faturası” olan Paketler 

için geçerli olmak üzere, yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanan toplam bedelin, ilgili her bir 
hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil ĠletiĢim Hizmet Faturasına, tek seferde 
yansıtılacağını,  
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b) Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Kredi kartı” olan Paketler için geçerli olmak 

üzere, söz konusu aykırılığın gerçekleĢmesi durumunda yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanan 
toplam bedelin ilgili her bir hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil ĠletiĢim Hizmet 
faturasında tek seferde yansıtılacağını,  
 

22- ĠĢbu Taahhütnamenin 20. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız için ayrı 
ayrı hesaplanmak üzere; sözkonusu aykırılık tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine kadar 
Paket kapsamında ödememiz gereken Ek-1’de yer alan vergiler dâhil kalan cihaz temlik tutarı toplamının 
aĢağıda belirtilen Ģekillerde yansıtılacağını, bu durumda sözkonusu tutarları eksiksiz olarak 
ödeyeceğimizi, KDV dahil cihaz toplam bedelinin 541,20 TL olduğunu, 

 
a) Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Mobil ĠletiĢim Hizmet Faturası” olan Paketler 

için geçerli olmak üzere; yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanan toplam cihaz temlik tutarları 
toplamının, Paket kapsamındaki ilgili hattımızın Mobil ĠletiĢim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi 
takip eden fatura döneminde tek seferde yansıtılacağını,  
 

b) Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Kredi kartı” olan Paketler için geçerli olmak 
üzere, yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanan aykırılığın gerçekleĢtiği tarihten itibaren taahhütname 
süresi bitimine kadar, toplam cihaz temlik tutarlarının her halukarda kredi kartımızdan tahsil 
edilmeye devam edileceğini, 

 
23- Kampanya kapsamındaki Ek-1’de yer alan Paketlerin kapsam, Ģart ve istisnalarının neler olduğunu 

bildiğimizi, bunlara iliĢkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel düzenlemeler ile bağlı 
olduğumuzu,  
 

24- Kampanya kapsamında, seçtiğimiz ödeme tipini ve/veya her bir hattımızın mevcut fatura dönemini 
değiĢtirmeyeceğimizi ve Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Kampanya Paketi için geçerli olan 
Paket taahhüt süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 
 

25- ĠĢbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi,  
 

26- ĠĢbu Taahhütnamede düzenlenmemiĢ olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil ĠletiĢim Telefon Hizmet 
Faturalarına yansıtılmıĢ/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon 
Kurumsal Abonelik SözleĢmesi hükümlerinin uygulanacağını,  

 
27- Aşağıda belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres 

değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen 
adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 

 
28- Turkcell kayıtlarında yer alan ve Ģirketimizin imza yetkililerini beyan eden imza sirkülerimizin halen 

geçerli olduğunu ve söz konusu imza yetkililerinde herhangi bir değiĢiklik bulunmadığını; bu nedenle 
iĢbu Taahhütnamenin Turkcell’e ibraz etmiĢ olduğumuz imza sirkülerinde yer alan yetkili kiĢi/kiĢilerce 
imzalandığını ve iĢbu Taahhütnamenin Ģirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 

 
29- 1(bir) asıl nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda kalacak olan iĢbu 

Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca 
karĢılanacağını,  

 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 

http://www.turkcell.com.tr/


 

ĠMZA/KAġE: 
 

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.  
 
EKLER: 
EK-1: Başvuru Formu 
EK-2: Hat Ekleme Talep Formu  
EK-3: Tarife Paketi Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar 
 

ġĠRKET ÜNVANI:   

 

ADRES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ĠMZA/KAġE: 
 

 
EK-1 

 
BAġVURU FORMU   

 
ĠĢbu BaĢvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamıĢ olduğum Star Cihaz Kampanya Taahhütnamesi 
(Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve iĢbu BaĢvuru 
Formu’nda düzenlenmemiĢ olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul 
ve taahhüt ederim. 

 
A. Star Cihaz Kampanyası kapsamındaki abonenin aylık Cihaz ve Paket dahil toplam Ödeyeceği KDV ve ÖİV 

dahil aylık tutarlar aşağıdaki gibidir. 

 Paket 
Numarası 

Tarife Paketleri 

KDV dahil aylık 
Cihaz temlik 

bedeli 

Kampanya Paketi aylık  
Toplam tutarı*  

 

1 ISTCELL Star Paket  22,55TL 82 TL 

2 
Süper Star Paket  

22,55TL 99 TL 
 

3 
ISTCELL Star Gezgin 
Paket  

22,55TL 99 TL 
 

4 
ISTCELL Star Plus 
Paket 

22,55TL 119 TL 
 

 
 
B. Star Cihaz Kampanya Taahhütnamesi ile faydalanmak istediğimiz hatlarımız, her bir hattımıza 

tanımlanmasını talep ettiğimiz Paket numarası ve tercih ettiğimiz ödeme tipi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 

   Seçilen Ödeme Tipi 

 Hat Numarası Paket Numarası Mobil ĠletiĢim Hizmet 
Faturası ile ödeme 

Kredi Kartı ile 
ödeme 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ĠMZA/KAġE: 
 

 
C. Kampanya kapsamında Cihaz teslim alacak kişinin:  

  Adı/Soyadı:  
 

Adresi: 
 
 

D. Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kiĢiye ait olması halinde, bu kısım kredi 

kartı sahibi tarafından imzalanacaktır. 

 
Kampanya kapsamında Ģahsıma/Ģirketimize ait kredi kartının kullanılacağını, Taahhütnamede 
düzenlenen paket bedelinin/bedellerinin, Taahhütname hükümleri kapsamında, iĢbu kredi kartına 
yansıtılacağını ve bu doğrultuda kredi kartı sahibi olarak iĢbu Taahhütname kapsamında tanımlı kredi 
kartı ile ilgili her türlü yükümlülüğün tarafımdan/tarafımızdan yerine getirileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt ederim/ederiz. 
 
Kredi Kartı sahibi: 
 
Ad Soyad/ġirket unvanı :..................... 
 
Adres  :.................... 
 
Ġrtibat no  :.................... 
 
Ġmza  : 
 
 
 

ġĠRKET ÜNVANI:   

 

ADRES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ĠMZA/KAġE: 
 

EK-2 
 

HAT EKLEME TALEP FORMU  
 

ĠĢbu Hat Ekleme Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzalamıĢ olduğumuz Star Cihaz Kampanya 
Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve 
iĢbu Talep Formu’nda düzenlenmemiĢ olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını 
kabul ve taahhüt ederiz. 
 
A. ĠĢbu Kampanya kapsamındaki hatlarımıza ilave olarak ……(….) adet hattımızı da Kampanya kapsamına 

dahil etmek istediğimizi, bu hatları ve her bir hattımıza tanımlanmasını talep ettiğimiz Paket, tercih 
ettiğimiz ödeme tipi ve teslim alacağımız cihazın modelini aĢağıdaki tablo/tablolarda beyan ettiğimizi ve 
söz konusu her bir hat için de iĢbu Talep Formu imza tarihi itibariyle “Taahhütname”de belirtilen tüm 
hükümlerin aynen geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 
B. Star Cihaz Kampanya Taahhütnamesi ile faydalanmak istediğimiz ilave hatlarımız, her bir hattımıza 

tanımlanmasını talep ettiğimiz Paket numarası ve tercih ettiğimiz ödeme tipi aĢağıdaki tabloda 

belirtilmiĢtir; 

   Seçilen Ödeme Tipi 

 Hat Numarası Paket Numarası Mobil ĠletiĢim Hizmet 
Faturası ile ödeme 

Kredi Kartı ile 
ödeme 

1     

2     

3     

4     

5     

 
C. Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kiĢiye ait olması halinde, bu kısım kredi kartı 

sahibi tarafından imzalanacaktır. 

Kampanya kapsamında Ģahsıma/Ģirketimize ait kredi kartının kullanılacağını, Taahhütnamede 
düzenlenen paket bedelinin/bedellerinin, Taahhütname hükümleri kapsamında, iĢbu kredi kartına 
yansıtılacağını ve bu doğrultuda kredi kartı sahibi olarak iĢbu Taahhütname kapsamında tanımlı kredi 
kartı ile ilgili her türlü yükümlülüğün tarafımdan/tarafımızdan yerine getirileceğini kabul, beyan ve 
taahhüt ederim/ederiz. 
 
Kredi Kartı sahibi: 
 
Ad Soyad/ġirket unvanı :..................... 
Adres  :.................... 
Ġrtibat no  :.................... 
Ġmza  : 
 
 
ġĠRKET Ünvanı: 
  
Adres: 
 
 
 



 

ĠMZA/KAġE: 
 

EK-3 
 

TARĠFE PAKETĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖZEL KOġULLAR  
 

 
İşbu özel koşullar metninin tarafımızca imzalanmış olan ….......... tarihli Star Cihaz Kampanya Taahhütnamesi’nin 
(Bundan sonra kısaca “Taahhütname” olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Taahhütname ile birlikte 
hüküm ifade edeceğini, bu metinde düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümleri geçerli olacağını 
ve aşağıdaki koşulları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

 

 

1. İşbu özel koşullar metninde yeralan “Tarife paket değişikliği”, ISTCELL Star, Süper Star, ISTCELL Star Gezgin 

veya ISTCELL Star Plus Tarife Paketlerinin birbirleri arasında değiştirilmesi olarak anlaşılacaktır. Cihaz ve/veya 

taahhüt süresine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. 

2. Değişiklik talebi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden alınır ve 

talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonraki ilk fatura döneminde yeni Tarife Paketi 

kapsamındaki ses ve/veya kısa mesaj ve/veya mobil internet kullanımı ilgili hatta tanımlanır ve sözkonusu 

faturaya seçilen yeni Kampanya Paketinin ücreti Taahhütname koşullarında yansıtılır.  

3. Tarife Paketi değişikliği ile Taahhüt Süresi yeniden başlamaz. Seçilen yeni Tarife Paketinin aylık bedeli, kalan 

Taahhüt Süresince aylık olarak Taahhütname koşullarında ilgili hatta yansıtılmaya devam eder.   

4. Tarife Paket değişikliği, ikinci cihaz alım hakkını doğurmaz. Taahhütname kapsamında teslim edilen cihazın 

bedelinin taahhüt süresinden kalan aylar için taksitleri her halükarda ilgili hatta yansıtılmaya devam eder. 

 
ġĠRKET Ünvanı:  
 
ADRES: 

 
 


